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ANO LETIVO - 2022/2023 
 

PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO 
 

9 a 30 junho 
 

No processo de Atualização de Dados para as crianças que já frequentam a Educação Pré Escolar e para os(as) 
alunos(as) que irão frequentar, o 2º, 3º e 4º anos do ensino básico, os(as) Encarregados(as) de Educação deverão 
cumprir os seguintes procedimentos: 
 

1. ATUALIZAÇÃO DE DADOS NA APLICAÇÃO “INOVARCONSULTA” 
 

Considerando ainda a necessidade de proceder à atualização de dados, assim como à recolha de 
diversas autorizações  (saídas e divulgação de imagens), solicita-se aos Encarregados de Educação que acedam à 
aplicação “Inovar Consulta ” – menu “MATRÍCULAS ELETRÓNICAS- Renovação”, a fim de proceder ao acima referido, 
de acordo com as seguintes datas: 

 
 
LOGIN: Nº DE PROCESSO DO ALUNO 
SENHA: Nº DE CC DO ALUNO (SEM OS 4 DÍGITOS DE CONTROLE) 
ALUNOS PROVENIENTES DO ESTRANGEIRO SEM CC – UTILIZAR Nº PASSAPORTE OU Nº DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA. 

  
  
  

2. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 
As Candidaturas das(os) crianças/alunos(as) deverão ser efetuadas através da plataforma SIGA –
 https://siga.edubox.pt utilizando os dados de acesso dos(as) Encarregados(as) de Educação ou, no caso de 
necessidade, poderão recuperar os dados de acesso indicando o email associado à matricula do(a) educando(a). 
 
 
 

https://inovar.escolasdemira.pt/inovarconsulta/app/index.html#/login
https://siga.edubox.pt/
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3. REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

A renovação da inscrição das refeições escolares das(os) crianças/ alunos(as), deverá ser efetuada através da 
plataforma SIGA , utilizando os dados de acesso já enviados aos(às) Encarregados(as) de Educação ou, caso seja 
necessário, poderão recuperar dados de acesso indicando o email associado à matricula do(a) seu/sua educando(a). 
 

4. TRANSPORTES ESCOLARES ATÉ 31 DE JULHO 
 

As Candidaturas das crianças/ alunos(as), deverão ser efetuadas  através da plataforma SIGA –
 https://siga.edubox.pt utilizando os dados de acesso dos(as) Encarregados(as) de Educação ou, no caso de 
necessidade, poderão recuperar os dados de acesso indicando o email associado à matricula do(a) educando(a). 
 
 

5. ESCOLA A TEMPO INTEIRO 
 

Atividades de Animação e Apoio à Família  – destinam-se a crianças na Educação Pré Escolar antes e ou depois do 
período diário de atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas. 
 

 Formulário de candidatura Educação Pré Escolar (AAAF) – inscrever aqui 
 
Componente de Apoio à Família  – assegura o acompanhamento dos(as) alunos(as) do 1º CEB antes e ou depois das 
componentes do currículo e das AEC, bem como durante os períodos de interrupção letiva. 
 

 Formulário de candidatura 1.º Ciclo (CAF) – inscrever aqui 
 
AEC - Atividades de Enriquecimento Curricular - Destinam-se ao 1.º ciclo do ensino básico e são atividades gratuitas, 
de caráter facultativo, e de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural. Decorrem nas Escolas após as aulas e 
até às 17h30m. 
 

 Ficha de Inscrição AEC  (facultativo)  –  1. º Ciclo  inscrever aqui 
 
 

6. TRANSFERÊNCIAS 
 

Nas situações de pedido de mudança de Agrupamento, independentemente do ano de escolaridade, o procedimento 
será efetuado no Portal das Matrículas 
 
 

7. SITUAÇÃO EXCECIONAL 
 

Em situações excecionais, a atualização de dados ou renovação de matrícula poderá ser realizado nos Serviços 
Administrativos. Nestes casos, os Encarregados de Educação deverão proceder a um agendamento prévio do 
atendimento, através do email: alunos@aepjm.pt ou pelo telefone 219937820. 
 
 
 
 
 
 

 

https://siga.edubox.pt/
https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&Guid=793e3c9c-eb7b-48db-b9b0-20afec973bd8
https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&Guid=1d349c3e-4f51-410c-8fb2-33998add093f
https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&Guid=1d1b51e5-9ccf-485d-ba47-a54622bea3fc
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pmat/#/portal/home
mailto:alunos@aepjm.pt

